Zápisnica č. 3/2022
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove, konaného dňa 30.06.2022
na Obecnom úrade Blatná na Ostrove
Prítomní:

starostka obce, poslanci obecného zastupiteľstva - Soňa Csibová, Erika
Szalayová, Ing. Mátyás Sallay, Gejza Mayer, František Gajdács, Milan Trúsik,
Csaba Mayer, a hlavná kontrolórka obce - Ing. Monika Mészárosová

Počet obyvateľov: 2.

Rokovanie
Bod č. 1
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila Mgr. Terézia Földváry, starostka obce,
privítala prítomných. Skonštatovala, že poslanecký zbor je prítomný v počte 7 poslancov, t.j. je
uznášaniaschopný. Za zapisovateľa zasadnutia určila referentku obecného úradu Moniku
Czetli, za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Mátyása Sallayho a Eriku Szalayovú.
Oboznámila prítomných s programom rokovania.
Program
Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti starostu obce
Záverečný účet obce za rok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove pre celé
nasledujúce volebné obdobie 2022-2026
7. Určenie úväzku starostu obce Blatná na Ostrove pre celé nasledujúce funkčné obdobie
2022-2026
8. Pripomienky občanov - Rôzne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poslanci schválili program rokovania v pomere za 7/ proti 0 / zdržal sa 0.

Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce informovala, že na poslednom plánovanom zasadnutí obecného
zastupiteľstva neboli obecnému úradu uložené žiadne úlohy.
Poslanci brali na vedomie v pomere za 7/ proti 0 / zdržal sa 0.
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Bod č. 3
Správa o činnosti starostu obce
Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 21.04.2022. Starostka v úvode
informovala o projektových žiadostiach obce.
Projekt rekonštrukcie a rozšírenia požiarnej zbrojnice:
Na základe aktualizovanej
pravdepodobnej hodnoty zákazky rekonštrukcie požiarnej zbrojnice boli vypracované
dokumenty pre účely verejného obstarávania zákazky. Podľa novely zákona o verejnom
obstarávaní od marca 2022 sa zmenila kategorizácia hodnoty zákazky, ako aj spôsob
uskutočnenia verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou - je to možné cez elektronické
verejné obstarávanie. Zákazka bola zadaná do informačného systému úradu pre verejné
obstarávanie EVO dňa 29.06.2022. Lehota na predkladanie cenových ponúk je 14.06.2022.
Starostka poďakovala členom dobrovoľného hasičského zbor, ktorí v dobrovoľníckej činnosti
vykonali búracie práce požiarnej zbrojnice.
Informovala o projekte „Modernizácia športoviska a detského ihriska Blatná na Ostrove –
nákup vonkajších fitnes strojov a herných prvkov“. V rámci administratívnej kontroly MAS
Agroprameň sme boli vyzvaný na predloženie položkovitého rozpočtu a Výkazu-výmeru
autorizovanou osobou. Výzvu sme v stanovenej lehote doplnili. Ďalej nasledovalo odborné
hodnotenie projektovej žiadosti. V rámci odborného hodnotenia sme boli požiadaný
o doplnenie žiadosti troch dokumentov, ktoré sa týkali odčlenenia oprávnených
a neoprávnených výdavkov projektu. Výzvu sme stanovenej lehote doplnili. Čaká nás ešte
kontrola PPA Bratislava.
Starostka sa venovala vypracovaniu projektovej žiadosti na výmenu a doplnenie dopravných
značiek v obci, ktorú plánuje podať v rámci IROP. Zabezpečila projektanta s ktorým sa
uskutočnilo stretnutie - obhliadka terénu, zúčastnilo sa na ňom starostka a predseda stavebnej
komisie Gajdács František. Predbežná projektová dokumentácia bola vypracovaná, následne
konzultovaná predsedom stavebnej komisie, potom doplnená o ďalšie dopravné značky
z dôvodu, že sa zmestili do finančného limitu projektu. Informovala, že dňa 3.7.2022 bude
hotová finálna projektová dokumentácia, bude vyčíslená pravdepodobná hodnota zákazky
(výkaz -výmer). Ďalej budeme pokračovať verejným obstarávaním a povoľovacím procesom
projektu.
Starostka sa informovala sa u dodávateľa stavebných prác rekonštrukcie domu smútku
o začiatku zahájenia stavebných prác, pretože tie neboli začaté do 15.5.2022. Nakoniec sa
uskutočnilo s stretnutie s dodávateľom, ktorý jej oznámil, že vysúťažená cena nepokrýva
aktuálne náklady zákazky, prevyšuje ju o cca. 30 000 eur bez DPH. Starostka podotkla, že
zvýšenie cien stavebných materiálov je problém, ktorý sa rieši u zazmluvnených projektov z
fondov EÚ v celoslovenskom meradle. Zatiaľ nevieme ako budeme postupovať, je viac
možností, bude to na dohode členov obecného zastupiteľstva.
Návrh zmeny územného plánu by mal byť hotový do konca mesiaca júl 2022. Uskutočnilo sa
stretnutie so spracovateľom dokumentu. Ešte aj v mesiaci jún sme dostávali požiadavky od
investorov na nové návrhy do územného plánu. Na pracovnej dohode obecného zastupiteľstva
sa dohodlo , že na nové požiadavky sa nebude prihliadať, dokument sa finalizuje podľa doteraz
dohodnutých návrhov poslancov.
Ako už boli poslanci pred časom informovaný, v máji 2021 bola v obci Blatná na Ostrove
vykonaná finančná kontrola projektu “Zakúpenie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Blatná na Ostrove“. Dňa 06.06.2022 bola
obecnému úradu doručená správa o výsledku finančnej kontroly z Enviromentálneho fondu, že
vykonanou finančnou kontrolou sa nezistilo porušenie podmienok zmluvy, za ktorých dotácia
bola poskytnutá. V zmysle uzavretej dotačnej zmluvy obec bola povinná poskytovateľovi
predložiť monitorovaciu správu, túto povinnosť sme tiež splnili.
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Iné:
Ďalej starostka sa venovala k príprave a vypísaniu voľby riaditeľa materskej školy. Do
výberového konania, po troch rokoch neúspešných rokoch, sa prihlásil jeden uchádzač, ktorá
splnila podmienky súťaže. Informovala, že právomoc rozhodnúť voľbou o osobe riaditeľky
materskej školy má rada materskej školy v zastúpení po jednom členovi z pedagogických
zamestnancov školy, nepedagogických zamestnancov, zo zástupcov rodičov, poslanca
obecného zastupiteľstva a občana obce. Výberové konanie sa uskutočnilo 9.6.2022. Radou
materskej školy bola jednohlasne zvolená Tímea Állóová. Do zamestnania nastúpi 01.09.2022.
V rámci okresu Dunajská Streda bola Okresným úradom Dunajská Streda zvolaná
Bezpečnostná rada okresu Dunajská Streda. Na zasadnutie bola pozvaná obec Blatná na
Ostrove, zároveň sme boli vyzvaní na vypracovanie dokumentu „Informácia o riadení obce
Blatná na Ostrove v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu za obdobie od
01. 01. 2020 do 30. 04.2022“. Správa bola starostkou obce vypracovaná a predložená písomne
v termíne. Nakoľko v deň zasadnutia bezpečnostnej rady starostka čerpala dovolenku, obec
zastupoval zástupca starostu Gejza Mayer, ktorý predloženú správu predniesol.
Starostka sa venovala požiadavkám médií o poskytnutie informácie pilotného projektu
spoločnosti SPP, ktorý sa realizuje na území obce (TV Markíza, Hospodárske noviny....).
Venovala sa príprave obecného podujatia Chute Jánošovej záhrady – súťaž vo varení
kotlíkových jedál, ktorý bude 6.8.2022.
Zúčastnila sa výstavy „Po stopách legionárov“ v Archeologickom múzeu v Bratislave, ktorá sa
uskutočnila 28.06.2022. Pred výstavbou rýchlostnej cesty R7 na mieste stavby sa uskutočnil
archeologický výskum. Naša obec sa stala partnerom projektu, pretože v katastri obce sa našli
archeologické nálezy, ktoré pochádzajú z doby železnej, približne v rokoch 800 až 450 pred
našim letopočtom. Archeológovia hodnotia nálezy ako veľmi cenné - hrob s hrobovou jamou,
kde boli do nádob uložené ostatky príslušníka vtedajšej spoločnosti (spopolnené ostatky ženy),
patriaceho k strednej vyššej vrstve. Nález je veľmi cenný z dôvodu, že je málo nálezov zo života
strednej vyššej vrstvy. Do tejto vrstvy patrili obchodníci, remeselníci atď.
Tradíciou je, že žiakom posledného ročníka ZŠ Rohovce s trvalým pobytom v Blatnej na
Ostrov a ZŠ v Blatnej na Ostrove starostka obce venuje na pamiatku knihu. Tento rok knihu
dostali Norbert Czetli, Zsófia Benovics a Gábor Kiss.
Zúčastnila sa zasadnutí MAS Agroprameň, združení, v ktorých je obec členom, mestskej
slávnosti v Gabčíkove.
Poslanci správu o činnosti starostky brali na vedomie v pomere za 7/ proti 0/ zdržal
sa 0.

Bod č. 4
Záverečný účet obce za rok 2021

Starostka obce informovala, že záverečný účet obce prezentuje výsledky rozpočtového
hospodárenia za rok 2021 a sú v ňom prehľadne a konkrétne dokumentované dosiahnuté
hospodárske výsledky. Skutočné plnenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2021 bolo vo výške
607 039,98 €, čo je 82,66 % plnenie predpokladaných príjmov, plnenie výdavkovej časti
rozpočtu bolo vo výške 544 862,40 €, čo je 74,19 % plnenie predpokladaných výdavkov.
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 skončilo s prebytkom vo výške 60 013,29 €.
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Starostka navrhla použiť 100% z prebytku rozpočtu zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného
fondu.
Hlavná kontrolórka prečítala svoje stanovisko a odporúčala obecnému zastupiteľstvu celoročné
hospodárenie obce Blatná na Ostrove za rozpočtový rok 2021 schváliť bez výhrad.
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce a dokument „Záverečný účet Obce Blatná na
Ostrove a rozpočtové hospodárenie za rok 2021“ predkladaný starostkou obce Mgr. Teréziou
Földváry tvorí prílohu tejto zápisnice.
Návrh na uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
Blatná na Ostrove za rok 2021
B/ schvaľuje
1.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2.
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
60 013,29 EUR
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7/ proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 5
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
Hlavná kontrolórka predkladala na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu raz za 6 mesiacov návrh plánu činnosti,
ktorá pozostáva z:
a) kontroly zverejňovania zápisníc a plnenia uznesení OZ za obdobie 2021-2022
b) vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023/2025
c) kontroly plnenia prijatých opatrení
d) návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023.
Poslanci schválili plán činnosti hlavného kontrolóra v pomere: za 7 /proti 0/ zdržal sa 0

Bod č. 6
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Blatná na Ostrove pre celé
nasledujúce volebné obdobie 2022-2026
Starostka obce informovala, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil
Rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania 29. októbra 2022. Lehota na určenie
volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných
zastupiteľstiev je do 20. júla 2022. Počet poslancov na celé volebné obdobie v zmysle § 11 ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa
počtu obyvateľov. Rozpätie počtu obyvateľov v podmienkach obce Blatná na Ostrove a počet
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poslancov, ktorí majú byť volení je nasledovný: od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7
poslancov.
Predložila na schválenie uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026 v počte 7 poslancov.
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 7
Určenie úväzku starostu obce Blatná na Ostrove pre celé nasledujúce
funkčné obdobie 2022-2026
Starostka informovala, že podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé
funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu (tzv.
úväzku) je vo výlučnej právomoci obecného zastupiteľstva, ktoré takto nastavuje podmienky
ešte pred voľbami na celé nasledujúce funkčné obdobie starostu. Podmienky výkonu funkcie
musia byť známe vopred pred voľbami každému uchádzačovi o funkciu starostu. Prihliada sa
na to, aby takto určený úväzok zodpovedal skutočnému vyťaženiu starostu, čo v prípade obce
Blatná na Ostrove je určite úväzok na 100%.
Predložila na schválenie uznesenie v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Blatná na Ostrove na plný 100%-ný pracovný
úväzok, pre celé nasledujúce funkčné obdobie 2022- 2026
Poslanci uznesenie schválili v pomere za 7 / proti 0/ zdržal sa 0.

Bod č. 8
Pripomienky občanov – rôzne
Občan Ľudovít Fejes navrhol jednoduchú úpravu poľnej cesty medzi obcou Blatná na
Ostrove a Rohovce, Viktória Eršeková žiadala vytvoriť odtok dažďovej vody pri výjazde
z bydliska na ulicu, nakoľko pri daždi voda zaleje celú cestu a peši je ťažké sa dostať na ulicu.
Poslanec Csaba Mayer ju informoval, že do jesene má v pláne popri tej ceste k svojmu pozemku
zaviesť inžinierske siete a v rámci toho vytvorí aj odtok vody, ďalej poukázal na veľký kus
betónu uprostred parcely za autobusovou zastávkou pri hlavnej ceste, ktorý znamená prekážku
pri kosení. Milan Trúsik požiadal starostku, aby napomenula Rudolfa Katonu, aby zo svojho
pozemku odstránil stavebný odpad, František Gajdács navrhol vyzvať Jarmilu Pleškovú
o okosenie svojej ornej pôdy na ceste do Trnávky. Soňa Csibová sa informovala o stave
projektu chodníka vedúceho od hlavnej cesty do obce, Ing. Sallay navrhol zelený pás pri
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Espresse nejakým spôsobom zablokovať pred autami, aby sa tam nevytvorili ďalšie diery na
krajnici. Pripomienky a návrhy boli zapísané, budú sa podľa možnosti postupne riešiť.
Nakoľko ďalšie pripomienky neodzneli, po zodpovedaní všeobecných otázok starostka
všetkým poďakovala za účasť a ukončila zasadnutie.

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
Overovatelia:
Ing. Mátyás Sallay
Erika Szalayová
Zapísala Monika Czetli, dňa 11.07.2022
Počet príloh: 48 strán, Pozvánka doručená e-mailom
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Blatná na Ostrove, konaného dňa 30.06.2022
1/ UZNESENIA
Uznesenie č. 09/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Erika Szalayová, Mátyás Sallay
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania
Uznesenie č. 10/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 11/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 12/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Blatná na Ostrove za
rok 2021
B/ s c h v a ľ u j e
1.
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2.
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
60 013,29 EUR
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Uznesenie č. 13OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II polrok 2022
Uznesenie č. 14/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026 v počte 7 poslancov.
Uznesenie č. 14/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Blatná na Ostrove na plný 100%-ný pracovný
úväzok, pre celé nasledujúce funkčné obdobie 2022- 2026

2/ VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
----------

V Blatnej na Ostrove, dňa 11.07.2022

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnej na Ostrove
zo dňa 30.06.2022
Uznesenie č. 09/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa: Monika Czetli
2. určenie overovateľov zápisnice poslancov: Erika Szalayová, Mátyás Sallay
B/ s c h v a ľ u j e
- Program rokovania
Uznesenie č. 10/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení
Uznesenie č. 11/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
-berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce
Uznesenie č. 12/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Blatná na Ostrove
za rok 2021
B/ s c h v a ľ u j e
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
60 013,29 EUR
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Uznesenie č. 13OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na II polrok 2022
Uznesenie č. 14/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Blatná na Ostrove na celé nasledujúce
volebné obdobie 2022-2026 v počte 7 poslancov.
Uznesenie č. 14/OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Blatnej na Ostrove
- schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Blatná na Ostrove na plný 100%-ný pracovný
úväzok, pre celé nasledujúce funkčné obdobie 2022- 2026
V Blatnej na Ostrove, dňa 11.07.2022

Mgr. Terézia Földváry
starostka obce
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